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Nr posiedzenia: 77 Nr posiedzenia: 241 Nr posiedzenia: 376

Data posiedzenia:  8 lutego 2011 r.

Posiedzeniu przewodniczyli: − senator Mariusz Witczak – przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej,

− senator Andrzej Person – przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą.

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji (druk senacki
nr 1067; przedstawiciel wnioskodawców – senator Andrzej Person).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Emigracji i Łączności z Polakami
za Granicą: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Ryszard Bender, Józef Bergier,
Barbara Borys-Damięcka, Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński, Marek
Konopka, Bronisław Korfanty, Roman Ludwiczuk, Andrzej Person, Sławomir
Sadowski, Andrzej Szewiński,

− senatorowie członkowie Komisji Samorządu i Administracji Państwowej:
Michał Boszko, Stanisław Jurewicz, Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski,
Bohdan Paszkowski, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Sadowski, Janusz Sepioł,
Mariusz Witczak,

− senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń, Stanisław
Gogacz, Leon Kieres, Bohdan Paszkowski, Krzysztof Piesiewicz, Grażyna
Sztark,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji:

− podsekretarz Stanu Piotr Stachańczyk,
− dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Mateusz Sora,
− zastępca dyrektora Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji Eugeniusz

Ścibek,
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− asystent w Wydziale ds. Współpracy z Polonią w Departamencie
Współpracy z Polonią Marek Sorogowicki,

− Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie:
− prezes Olga Iwaniak,
− koordynator projektu Agata Fiedotow,

− Stowarzyszenie Wspólnota Polska:
− członek Zarządu Marek Różycki,

− Fundacja Semper Polonia:



− dyrektor biura Zarządu Ireneusz Chodorek,
− Związek Polaków na Litwie:

− prezes Michał Mackiewicz,
− Polska Akcja Humanitarna:

− koordynator Programu Pomocy Repatriantom Jolanta Daniel,
− Związek Repatriantów RP:

− prezes Aleksandra Ślusarek,
− Zarząd Światowego Stowarzyszenia Zabużan, Kresowian, Repatriantów,

Spadkobierców, Rodzin, Następców Prawnych, Sympatyków:
− prezes Leszek Wołoszyński,

− Fundacja Ocalenie:
− prezes Dorota Parzymies,

− Europejska Unia Wspólnot Polonijnych:
− wiceprezydent Aleksander Zając,

− Kancelaria Senatu:

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski,
− dyrektor Biura Legislacyjnego Roman Kapeliński.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący obradom senator Mariusz Witczak poinformował zgromadzonych, że ponieważ

projekt jest inicjatywą senacką, zwrócono się o zaopiniowanie go przez przedstawicieli rządu oraz
organizacji pozarządowych. Zaproponował, by pierwsze posiedzenie miało charakter konsultacyjny,
zaś część legislacyjna została rozpatrzona na kolejnym posiedzeniu.
W imieniu wnioskodawców założenia projektu ustawy omówił senator Andrzej Person. Podkreślił, że
inicjatywa nowelizacji projektu jest konsekwencją oceny funkcjonującej od ponad dziesięciu lat
ustawy o repatriacji. Wyjaśnił, że projekt nowelizacji:
− rozszerza krąg osób polskiego pochodzenia, które mogą być uznane za repatriantów;
−  zakłada, że termin składania wniosków o wydanie wizy w celu repatriacji upłynie 31 grudnia 2012

roku,
− zachęca gminy do zapewnienia repatriantom lokali mieszkalnych poprzez zmianę mechanizmu

wypłacania z tego tytułu pomocy finansowej z budżetu państwa, polegającą na zastąpieniu dotacji
celowej tzw. opłatą z budżetu.

Następnie głos zabrali przedstawiciele zaproszonych organizacji: wiceprezydent Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych Aleksander Zając, prezes Związku Repatriantów RP Aleksandra Ślusarek,
prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, prezes Fundacji Ocalenie Dorota Parzymies,
prezes Zarządu Światowego Stowarzyszenia Zabużan, Kresowian, Repatriantów, Spadkobierców,
Rodzin, Następców Prawnych, Sympatyków Leszek Wołoszyński, koordynator Programu Pomocy
Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej Jolanta Daniel.
Aleksander Zając zgłosił zastrzeżenia do zakładanego w projekcie terminu składania wniosków
o wydanie wizy repatriacyjnej. Poparli go kolejni dyskutanci.
Aleksandra Ślusarek zwróciła również uwagę na najważniejsze problemy związane z repatriacją:
niewielkie zainteresowanie samorządów i brak lokali mieszkalnych dla repatriantów, coraz mniej
środków przeznaczanych przez MEN na stypendia na uczelniach wyższych w Polsce. Podkreśliła, że
repatriacja powinna być obowiązkiem państwa, a prawo do niej nie powinno być ograniczane
możliwościami budżetu państwa. Proponowaną nowelizację określiła mianem kosmetycznej i
nie odnoszącej się do meritum problemu. Na zakończenie poparła intencję wnioskodawców, jeśli
chodzi o wspieranie w ramach akcji repatriacyjnej powrotu młodej polskiej inteligencji i jej adaptację



po ukończeniu studiów w Polsce.
Dorota Parzymies zaproponowała wprowadzenie mechanizmu wsparcia dla repatriantów w Polsce
oraz zwróciła uwagę, że gminy nie do końca rozumieją na czym polega repatriacja.
Leszek Wołoszyński zaapelował o uregulowanie statusu młodego Polaka uznanego prawnie za
repatrianta oraz o uregulowanie kwestii związanych z majątkiem ruchomym i nieruchomym
pozostawionym przez jego rodzinę.
Jolanta Daniel zgłosiła zastrzeżenia do przewidywanego terminu składania wniosków o repatriację
i nierównego traktowania potencjalnych repatriantów – chodzi o preferencje dla młodych i
wykształconych osób. Zaproponowała też przeniesienie odpowiedzialności za zapraszanie
repatriantów na administrację rządową.
W dalszej kolejności głos zabrał podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji Piotr Stachańczyk, który poinformował, że opinia ministra dotycząca powyższego
projektu jest pozytywna z zastrzeżeniem, że proponowany termin składania wniosków o wydanie wizy
powinien być dłuższy i upływać z dniem 31 grudnia 2015 roku. Na zakończenie wskazał powody, dla
których jego zdaniem repatriacja powinna być w gestii samorządów oraz wyjaśnił, w jaki sposób
wzbudzić ich zainteresowanie tym problemem.
W dyskusji głos zabrali senatorowie: Ryszard Bender, Stanisław Gogacz, Bronisław Korfanty,
Barbara Borys-Damięcka, Zbigniew Cichoń.
Senatorowie Ryszard Bender i Stanisław Gogacz pokreślili wagę problemu repatriacji i przedstawili
swoje zastrzeżenia wobec zaproponowanych zmian.
Senator Bronisław Korfanty zaapelował o przygotowanie nowej ustawy o repatriacji.
Senator Zbigniew Cichoń pozytywnie ocenił ogólne założenia nowelizacji ustawy, z wyjątkiem
proponowanego terminu składania wniosków o wydanie wizy repatriacyjnej. Wyraził opinię, że
roszczenie dotyczące repatriacji nie powinno ulegać przedawnieniu.
Senator Barbara Borys-Damięcka zwróciła uwagę, że organizacje polonijne powinny w większym
stopniu włączać się we współpracę z samorządami jeśli chodzi o pomoc repatriantom, zarówno na
etapie składania wniosku o wizę, jak również zapewnienia im odpowiednich warunków w Polsce.
W dyskusji senatorowie odnieśli się również do obywatelskiego projektu ustawy o repatriacji, nad
którym toczą się obecnie prace w Sejmie.
W odpowiedzi na pytania senatorów podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji Piotr Stachańczyk poinformował o stanie prac Sejm nad obywatelskim projektem
ustawy o repatriacji oraz wyjaśnił, dlaczego nie jest możliwe pogodzenie dwóch inicjatyw w sprawie
repatriacji – obywatelskiej i senackiej.
Wobec ustalonego trybu procedowania komisje nie zakończyły pierwszego czytania projektu ustawy.

Konkluzja: Komisje nie zakończyły pierwszego czytania projektu ustawy.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


